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Euroopa Parlamendi resolutsioon looduslike liikidega seotud kuritegevuse kohta
(2013/2747(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ÜRO kuritegevuse ennetamise ja kriminaalõiguse komisjoni (UNCCPCJ) 
2013. aasta mai resolutsiooni, milles kutsutakse maailma riike üles käsitama looduslike 
liikidega ja metsaga seotud kuritegevust organiseeritud kuritegevuse tõsise vormina, mis 
oleks samal tasemel inim- ja narkokaubandusega, 

– võttes arvesse INTERPOL/ Rahvusvahelise Loomakaitsefondi (IFAW) uurimist internetis 
toimuva elevandiluukaubanduse kohta ELis, millega seoses märgiti, et korrakaitse 
internetis toimuva looduslike liikidega seotud kuritegevuse puhul on alles lapsekingades 
ning nõuti konkreetsete e-kaubandust käsitlevate ja looduslike liikidega kauplemist 
reguleerivate õigusaktide vastuvõtmist ELis,

– võttes arvesse oma 6. veebruaril 2013 vastuvõetud resolutsiooni ELi strateegiliste 
eesmärkide kohta ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise 
kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste konverentsi 16. istungiks 3.–14. märtsil 2013. 
aastal Bangkokis (Tai) (2012/2838),

– võttes arvesse CITESi konventsiooni, mida rakendatakse Euroopa Liidus nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega 
kauplemise reguleerimise teel ning komisjoni määrusega (EÜ) 865/2006, millega 
kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad,

– võttes arvesse Tais Bangkokis 2013. aasta märtsis toimunud ohustatud looduslike looma-
ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste konverentsi 
16. istungi tulemusi, kus osalised leppisid kokku mitmesugustes konkreetsetes 
salaküttimise ja looduslike liikidega kaubitsemise vastastes meetmetes,

– võttes arvesse organiseeritud kuritegevuse erikomisjoni 2013. aasta augusti vahearuannet,
eelkõige selle punkti 143,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni seminari looduslike 
liikidega seotud rahvusvahelise kuritegevuse kohta, mis toimus 27. veebruaril 2013 
Brüsselis,

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et looduslike liikidega seotud kuritegevus, mis ulatub salaküttimisest, 
ebaseaduslike elusloodustoodete ja -saaduste transiidist nende toodete ebaseadusliku 
müügi ja kasutamiseni tarbijariikides, on üha laienev organiseeritud kuritegelik äri;

B. arvestades, et looduslike liikidega seotud kuritegevus ohustab üksikisendite heaolu ning 
asjaomaste looma- ja taimeliikide kaitset ning seega kohalikke ökosüsteeme tervikuna;
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C. arvestades, et looduslike liikidega seotud kuritegevusest on saanud tõsine oht paljude 
riikide julgeolekule, poliitilisele stabiilsusele, majandusele, loodusvaradele ja 
kultuuripärandile, ja et ohu tulemuslikuks kõrvaldamiseks vajalikud meetmed ületavad 
sageli keskkonda või looduslikke liike kaitsvate õiguskaitseasutuste või isegi ühe riigi või 
piirkonna ainupädevust;

D. arvestades, et ebaseaduslik looduslike liikidega kaubitsemine on suur oht rahule ja 
julgeolekule, õigusriigi põhimõtetele ja ülemaailmsele arengule;

E. arvestades, et looduslike liikidega seotud kuritegevusega võitlemiseks on vaja 
koordineeritud ülemaailmseid meetmeid riigipeade tasandil ning õiguskaitsevahendite 
nõuetekohast kasutamist kogu kriminaalõigussüsteemis;

F. arvestades, et elusloodustoodetega kaubitsemisest saadud raha toob sageli tulu 
rahvusvahelistele kuritegelikele organisatsioonidele; 

1. on teadlik asjaolust, et Euroopa Liit on ebaseadusliku looduslike liikidega kauplemise 
oluline turg ja ühtlasi transiidi marsruut; toonitab, et Europoli hinnangul moodustab 
ohustatud liikidega kauplemisest saadud tulu igal aastal umbes 18–26 miljardit eurot ja et 
EL on üks maailmas peamisi sihtturge;

2. võtab teadmiseks, et CITESi eesmärk on tagada, et rahvusvaheline looduslike looma- ja 
taimeliikidega kauplemine ei ohustaks liikide püsimajäämist looduses;

3. on teadlik asjaolust, et Global Financial Integrity koostatud 2011. veebruari aruandes 
„Rahvusvaheline kuritegevus arengumaades” hinnati ainuüksi internetis toimuva 
ebaseadusliku eluloodustoodetega kauplemise mahuks 10 miljardit USA dollarit aastas;

4. väljendab muret üha sagedasemate sidemete pärast looduslike liikidega kauplemisega 
seotud isikute ja raha ning organiseeritud kuritegevuse muude vormide vahel;

5. on teadlik asjaolust, et organiseeritud kuritegelikud rühmitused, eriti need, kes tegelevad 
ka salakaubaveoga, peavad looduslike liikidega kaubitsemist atraktiivseks vähese 
õiguskaitsevõime ja selle rakendamise, suure tulu ja nõrkade karistuste tõttu; 

6. juhib tähelepanu asjaolule, et looduslike liikidega seotud kuritegevus võib tõsiselt 
ohustada õigusriigi põhimõtteid ja kestlikku arengut; 

Meetmed ELis

7. võtab teadmiseks võrgustiku TRAFFIC hiljutise aruande, mille kohaselt on EL oluline 
ebaseaduslike elusloodustoodete transiidi sihtkoht 
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf) 
ning seega eelisseisus kõnealuse kaubanduse kontrollimiseks;

8. kutsub liikmesriike üles rakendama täielikult komisjoni soovitust nr 2007/425EÜ, millega 
määratakse kindlaks meetmed määruse (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide 
kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) täitmise tagamiseks; soovitab, et 
liikmesriigid näeksid ette konfiskeeritud isendite viivitamatu arestimise, et rakendada 



PE521.450v02-00 4/5 RE\1007063ET.doc

ET

paremini CITESit ja kaitsta elusloomade heaolu; 

9. nõuab tungivalt, et komisjon lihtsustaks liikmesriikidevahelist ühtlustamist seoses 
komisjoni soovitusega nr 2007/425/EÜ, et väikseimate karistustega liikmesriikidest ei 
saaks süsteemis lünki;

10. nõuab asjakohaseid karistusi määruse (EÜ) nr 338/97 rikkumise eest, et tõkestada 
looduslike liikidega seotud kuritegevust ning võtta samuti arvesse liikide turuväärtust, 
väärteoga seotud liikide kaitseväärtust ja tekkinud kulusid; 

11. palub ELil ja liikmesriikidel rakendada täielikult soovitusi, mis on esitatud 
INTERPOL/IFAW uurimises „Project WEB” internetis toimuva elevandiluukaubanduse 
kohta ELis;

12. on teadlik asjaolust, et jätkusuutmatu ja ebaeetiline trofeeküttimine on põhjustanud 
CITESi I ja II lisas loetletud ohustatud liikide arvukuse olulist vähenemist, ja nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid toetaksid ELi liikmesriikidesse jahitrofeede sissetoomist 
käsitlevate õigusnormide võimalikku läbivaatamist; 

13. nõuab, et Europolis loodaks spetsialiseerunud looduslike liikidega seotud kuritegude 
üksus, et koondada teavet ja analüüse ning koordineerida uurimisi, mis peaksid tipnema 
strateegilisema käsitusega;

14. ergutab liikmesriike sel eesmärgil looma Interpoli soovitatud riiklikke keskkonnaturbe 
rakkerühmi;

15. kordab uuesti, et toetab organiseeritud kuritegevuse allkomisjoni aruannet 
(2012/2117(INI)), eelkõige punkti 143, milles kutsutakse „komisjoni üles töötama välja 
Euroopa tegevuskava metsloomade salakaubaveo vastu, rõhutades selle selgeid tulemusi 
nii ELis kui ka sellest väljaspool, et vähendada metsloomaliikide ja nende kehaosade 
salakaubavedu; kutsub komisjoni ja nõukogu üles kasutama oma kaubandus- ja 
arenguvahendeid, et luua eriprogrammid koos olulise rahastamisega, et tugevdada CITESi 
konventsiooni rakendamist ja tagada vahendid salaküttimise ja salakaubaveo vastase 
suutlikkuse parandamiseks, eelkõige selliste algatuste nagu ASEAN-WEN ja HA-WEN 
jõustamise toetamise, tugevdamise ja laiendamise kaudu, mille eesmärk on luua 
piirkondlikud eksperdikeskused ja pakkuda koostöömudeleid metsloomade vastu suunatud 
kuritegevuse vastu;”

Rahvusvahelised meetmed

16. peab tervitatavaks asjaolu, et pärast UNCCPCJ 2013. aasta mai resolutsiooni käsitatakse 
looduslike liikidega seotud kuritegevust samaväärsena sellise rahvusvahelise 
organiseeritud kuritegevusega nagu inim- ja narkokaubandus, ja palub komisjonil ja 
liikmesriikidel võimendada oma kaubandus- ja arengupoliitikat tagamaks rahvusvahelise 
kokkuleppe täielikku rakendamist;

17. toetab veendunult looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastase võitluse rahvusvahelist 
konsortsiumi (ICCWC), kuhu kuuluvad CITES, Interpol, ÜRO uimastite ja kuritegevuse 
vastu võitlemise büroo (UNODC), Maailmapank ja Maailma Tolliorganisatsioon, ja mis 
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võimaldab teabe- ja andmevahetust ning toetab jõustamist ja järgimist; 

18. palub Euroopa Komisjonil tugevdada poliitikavaldkondi ja õigusraamistikke, suurendada 
õiguskaitsealast suutlikkust, tegeleda andmetehnoloogia vajadustega ning töötada välja 
tulemuslikud kohtusüsteemid, et võidelda paremini looduslike liikidega seotud 
kuritegevuse vastu kohalikul, riiklikul ja piirkondlikul tasandil, toetades selliste algatuste 
nagu ICCWC vahendite rakendamist;

19. palub komisjonil töötada välja piirkondlikud eluslooduse kaitse strateegiad ja võrgustikud, 
mis on ülemaailmse koordineerimismehhanismi abil omavahel ühendatud, ja neid 
rakendada, toetades selliseid piirkondlikke jõustamisorganeid nagu HA-WEN ja ASEAN-
WN;

20. võtab teadmiseks Hiina ja Kagu-Aasia suure ja üha kasvava nõudluse ebaseaduslike 
elusloodustoodete järele ja toonitab, et see küsimus tuleb lisada ELi ja Aasia dialoogi 
päevakorda; seoses sellega toetab volinik Potocniku ja Hiina keskkonnakaitseministri 
Zhou Sengxiani allkirjastatud kokkulepet, mis käsitleb ühiseid jõupingutusi looduslike 
liikidega kaubitsemise vastases võitluses ja on märkimisväärne edusamm;

21. ergutab komisjoni lisama looduslike liikidega kaubitsemise Atlandi-ülesesse koostöösse, 
et töötada välja ühine lähenemisviis; 

22. on arvamusel, et karistusmeetmetest üksi ei piisa looduslike liikidega seotud kuritegevuse 
vastu võitlemiseks, ja ergutab komisjoni tagama asjaomastele looduslikele liikidele kõige 
lähemal asuvate kohalike kogukondade toetust ning töötama välja programme, mis 
pakuksid alternatiivseid sissetulekuallikaid;

23. palub osalistel harida tarbijaid mõju osas, mida avaldab selliste ohustatud looma- ja 
taimeliikide tarbimine, kes on ebaseadusliku looduslike liikidega kauplemise tõttu 
väljasuremisohus; 

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
CITESi, Interpoli, Europoli, UNODC, Maailmapanga ja Maailma Tolliorganisatsiooni 
sekretariaatidele.


